Konkurs na film promocyjny 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Opis:
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Żory.
Uczestnik konkursu ma za zadanie zrealizować krótki film promujący 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Film powinien ukazywać w sposób radosny
i pozytywny wyjątkowość tego wydarzenia. Powinien być skierowany do szerokiego grona
odbiorców.
Czas trwania filmu nie może przekraczać: 1,5 min.
Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Osoby
niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin,
który można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory (www.zory.pl).
Termin:
Termin składania prac konkursowych mija 28 września 2018 r.
Nagrody:
I miejsce – 3 000 zł brutto
II miejsce – 2 000 zł brutto
III miejsce – 1 000 zł brutto
Zgłaszanie udziału:
Prace konkursowe należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska
Polskiego 25, 44-240 Żory w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 r. do godz.
12:00. W przypadku nadesłania prac pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Żory.
Opłaty:
Udział w konkursie jest bezpłatny.
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REGULAMIN
Konkurs na film promocyjny 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

1. Organizator konkursu
1) Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Żory.
2) Koordynatorem konkursu jest Biuro Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Żory.
3) Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
Tel. +48 32 43 48 219, +48 32 43 48 249
e-mail: bpks@um.zory.pl
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1) promocja współczesnego patriotyzmu – radości z życia w wolnej Polsce,
2) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców miasta i regionu,
3) integracja społeczności lokalnej i regionalnej wokół uroczystości z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
4) rozpowszechnianie wiedzy na temat 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę.
3. Forma konkursu
Konkurs zorganizowany jest jako jednoetapowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
1) Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie filmu promocyjnego, niepublikowanego
wcześniej, spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2) Obligatoryjne parametry filmu:
a. Czas trwania – maksimum 1,5 minuty
b. Format: MPEG4, Divx, Xvid (zalecany), MOV (QuickTime), AVI (Windows)
lub MPG
c. Rozdzielczość: minimum 1280 x 720 (16 x 9 HD)
d. Kodek (video): H.264, MPEG-2 lub MPEG-4
e. Kodek (audio): MP3 lub AAC
f. Częstotliwość próbkowania (audio): 44,1 kHz
g. Ilość kanałów (audio): 2 (stereo)
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3) Film nie może:
a. Naruszać godności osoby ludzkiej;
b. Zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
c. Ranić przekonań religijnych lub politycznych;
d. Zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób
małoletnich;
e. Sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie
środowiska;
f. Zawierać wulgaryzmów.
5. Zakres szczegółowy opracowania pracy konkursowej
1) Konkurs ma charakter otwarty.
2) W przypadku osób małoletnich warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie
do Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika
na udział w konkursie (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
3) Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4) Filmy powinny być przedłożone na nośniku DVD, w zaklejonych kopertach.
5) Na kopercie należy umieścić nagłówek: Konkurs na film promocyjny 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Polski.
6) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia
lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.
7) Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu wykonania prac oraz ich
przekazania Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym
odszkodowawcze względem Organizatora.
8) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
9) Uczestnik konkursu powinien uzyskać zgodę na publikację wizerunku osób
trzecich w pracy konkursowej zgodnie z Art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Zgody
powinny zostać dostarczone na oświadczeniach stanowiących Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu.
6. Termin i miejsce składania prac konkursowych
1) Prace konkursowe należy składać na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 3
do Regulaminu) na podany w punkcie 1.3 niniejszego Regulaminu adres,
w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 r. do godz. 12:00. W
przypadku nadesłania prac pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Żory.
2) Osobami do kontaktów w sprawie konkursu są pracownicy Biura Promocji,
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.
3) Prace złożone w terminie późniejszym niż zakłada niniejszy Regulamin nie będą
dopuszczone do konkursu.
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7. Skład jury
W skład jury konkursu wchodzą:
1) Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory,
2) Anna Ujma – Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji,
Kultury i Sportu,
3) Jolanta Hrycak – Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Rady Miasta
Żory,
4) dr hab. Prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego,
5) Paweł Smolorz – reżyser i operator kamery,
6) Grzegorz Żądło – dziennikarz,
7) Jakub Gola – artysta.
8. Dyskwalifikacja
Praca zostanie zdyskwalifikowana jeżeli:
1) Zostanie przedłożona po terminie określonym w punkcie 6.1 niniejszego
Regulaminu (prace, które dotrą pocztą po tej dacie nie będą dopuszczone
do konkursu);
2) Nie spełnia obowiązujących wymogów wymienionych w punkcie 4 niniejszego
Regulaminu.
3) Nosi znamiona plagiatu.
4) Była wcześniej opublikowana.
9. Rodzaj i wysokość nagród
1) Nagrody w konkursie:
a. I miejsce: 3 000 PLN brutto,
b. II miejsce: 2 000 PLN brutto,
c. III miejsce: 1 000 PLN brutto.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania innego podziału nagród lub ich
nieprzyznania w przypadku niezadowalającego Organizatora poziomu
artystycznego prac.
3) Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od nagród
konkursowych – nie korzystających ze zwolnienia – zostanie pobrany 10%
podatek zryczałtowany. Za pobranie podatku oraz odprowadzenie go
do właściwego Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator.
10. Postanowienia dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji do prac konkursowych
Uczestnik konkursu przestępując do niego podpisuje oświadczenie, które stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji
do wykorzystania zgłoszonego filmu na wskazanych w oświadczeniu polach
eksploatacji.
4

11. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników rozstrzygnięcia konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory:
www.zory.pl. Laureaci konkursu zostaną także poinformowaniu o wynikach drogą
pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.
12. Unieważnienie konkursu
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź przerwania
konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) jeśli prace konkursowe nie spełniają warunków Regulaminu,
3) niezadowalającego Organizatora poziomu artystycznego prac.
13. Dane osobowe
1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu przetwarzanych
w Urzędzie Miasta Żory jest Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25,
44-240 Żory, tel. 32 43 48 200, e-mail: umzory@um.zory.pl
2) W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych,
z którym można skontaktować się przez e-mail: iod@um.zory.pl lub telefonicznie
pod numerem 32 43 48 133.
3) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu realizacji wzięcia
udziału w konkursie na film promocyjny 100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach
prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6) Uczestnik konkursu posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, usunięcia.
7) Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy RODO z dnia 27 kwietnia
2016 roku.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
wyżej wymienionego celu.
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14. Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2) Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały
wykonane osobiście lub przy współautorstwie zgłaszającego.
3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDZIELENIA LICENCJI
WYŁĄCZNEJ NA KORZYSTANIE Z NAGRANIA WIDEO
Licencjodawca udziela nieodpłatnie Gminie Miejskiej Żory, zwanej dalej Licencjobiorcą licencji
wyłącznej na wykorzystanie spotu promocyjnego stworzonego na potrzeby „Konkursu na film
promocyjny 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, który zostanie użyty
przez Licencjobiorcę w działaniach promocyjnych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnienie na stronie internetowej www.zory.pl,
www.youtube.com/zory oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych (w tym
Kurier Żorski) Gminy Miejskiej Żory.
Licencjodawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Licencjobiorcę lub na jego zlecenie wszelkich
zmian, adaptacji i uzupełnień Utworu – opracowań. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa
do Opracowań) przysługiwać będą Licencjobiorcy. Licencjodawca wyraża zgodę na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań przez Licencjobiorcę.
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
do Opracowań oraz przenosi na Licencjobiorcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich.
Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do nagrania i jako dysponent tych praw
jest uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia.
Licencjodawca posiada zgodę osób widocznych na filmie na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym
zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z fotografii przez Licencjobiorcę w zakresie ustalonym
w niniejszym oświadczeniu, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
Licencja zostaje udzielona bezterminowo. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy
od dnia podpisania niniejszego oświadczenia.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych,
oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Imię i nazwisko
.......................................................................................................................................................
Miejscowość i data …................................ Czytelny podpis* …...........................................................
* w przypadku osoby małoletniej dodatkowo podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ
WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku /
wizerunku mojego dziecka* utrwalonego na materiale filmowym powstałym na potrzeby
„Konkursu na film promocyjny 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” zgodnie
z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191).
Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej
www.zory.pl, www.youtube.com/zory oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych (w tym Kurier Żorski) Gminy Miejskiej Żory i dotyczy materiału
filmowego przedstawiającego moją osobę.

Ja niżej podpisany/a
……………………………..………………………………………..…………………………
Imię (imiona) i nazwisko

legitymujący się dowodem osobistym
…………………..……………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego

……………………

…………….……………………….…

Miejscowość i data

Czytelny podpis**

* dotyczy osób małoletnich – niepotrzebne skreślić
** w przypadku osoby małoletniej dodatkowo podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU NA FILM PROMOCYJNY
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu na film promocyjny 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę
urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE)2016/679
z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przetwarzania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

............................................................................
podpis zgłaszającego

............................................................................
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego *
* dotyczy osób małoletnich
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